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खपू जनुी गोष्ट आह,े दरूर्वरच्या दशेात एक

राजा राहत होता.



तो एका सुंदर महालात राहत होता. 

राजाजर्वळ सगळं काही होतं जे त्याला हर्वं होतं.

तसं त्याला पनीर सगळ्यात जास्त आर्वडत अस.े

राजाचे कारागीर जगातले सगळ्यात चांगले

पनीर तयार करत असत.



महालातला प्रत्येकजि त्या पनीरचा

सगुधं घरे्वू शकत अस.े



शहरातला प्रत्येकजि त्या पनीरचा

सगुधं घऊे शकत अस.े



दशेात प्रत्येकजि त्या पनीरचा सगुधं घऊे शकत असी. 

एका उंदराने तेच केले. पनीरचा र्वास घतेला.



मग त्याने आपल्या सर्वव दोस्तांना त्या पनीरच्या बद्दल सांणगतलं. 

लर्वकरच दशेातला प्रत्येक उंदीर त्या महालाकडे धार्वत

णनघाला.



उंदरांना राजा बरोबर राहायला आणि त्याचे पनीर खायला

खपू मजा आली. पि राजाला ते णबलकुल आर्वडले नाही.



त्याने आपल्या बणुिमान लोकांना बोलार्वलं. 

“मी या उंदरांपासनू कशी सटुका करून घऊे शकतो?” त्याने णर्वचारले.

बुद्धिमान लोकाांनी एक अद्भुत विचार सुचिला.



बणुिमान लोकांनी सांणगतलं की उंदरांना

पकडण्यासाठी मांजरी आिा.

मोठ्या मांजरी, छोट्या मांजरी, जाड्या मांजरी,

बारीक मांजरी.



उंदरांना पकडिाऱ्या मांजरांनी फारच चांगलं काम केलं. लर्वकरच सगळे उंदीर महालातनू पळाल.े



आता मांजरी खपू खशु होत्या. त्यांना राजा बरोबर महालात

राहिे चांगले र्वाटत होत.े पि राजा त्याचं्यार्वर खशु नव्हता.

त्याला मांजरां बरोबर राहायला आर्वडत नव्हते.



राजाने आपल्या बणुिमान लोकांना परत बोलार्वलं. 

“आता मी या मांजरांपासनू कशी सटुका करून घऊे शकतो?” 

त्याने त्यांना णर्वचारलं.

“हे सोप्पं आह,े” बणुिमान लोक म्हिाले. 

“त्यांच्यापासनू सटुका कशी करून घ्यायची हे आम्हांला

माणहत आह.े”



मग राजाचे बणुिमान पंणडत कुत्री घरे्वनू आल.े 

मोठी कुत्री, छोटी कुत्री, पांढरी कुत्री आणि णठपक्यार्वाली कुत्री.



मांजरांना हाकलण्याचे काम कुत्रयांनी खपू चांगले केले. लर्वकरच सगळ्या मांजरी महालातनू पळाल्या.



आता कुत्री खशु झाली. त्यांना राजा बरोबर राहायला आर्वडू लागले.

पि राजा त्यांच्यार्वर खशु नव्हता. 

त्याला कुत्रयांबरोबर राहिे आर्वडत नव्हते.



एकदा परत राजाने आपल्या ज्ञानी पंणडतांना बोलार्वलं. “तमु्ही माझी या

कुत्रयांपासनू सटुका करू शकतात काय?” त्याने त्यांना णर्वचारले.

“आम्ही ते नक्कीच करू शकतो.” बणुिमान पंणडत

म्हिाल.े



त्यानंतर बणुिमान लोक णसंहाला घरे्वनू आल.े.. 

मोठे–मोठे आणि शरू णसंह.



कुत्रयांना पळर्वनू लार्वण्याचे खपू चांगले काम णसंहाने केले.

त्यांनी त्या कुत्रयांचा पाठलाग केला. 

त्यांनी प्रत्येक कुत्रयाला महालातनू हाकलनू लार्वले.



आता णसंह खपू खशु झाल.े त्यांना राजा बरोबर राहायला आर्वडत होते. 

पि राजा खशु नव्हता. त्याला णसंहाबरोबर राहायला आर्वडत नव्हते.



चर्वथ्या र्वळेी त्याने परत आपल्या ज्ञानी पंणडतांना बोलार्वले. 

“मला परत तमुच्या मदतीची हर्वी,” राजाने णर्वनंती केली.

एकदा परत ज्ञानी लोकांनी सांणगतले की, 

त्यांच्यासाठी णह सोप्पं काम आह.े



हत्ती!

मग ज्ञानी पंणडत, णसंहांना पळर्वण्यासाठी

हत्ती घरे्वनू आल.े



णसंहांना पळर्वनू लार्वण्याचे काम हत्तींनी चांगले केले. लर्वकरच शरे्वटचा णसंह महालातनू पळून गलेा.



हत्ती राजाबरोबर राहत असतांना खशु होते. 

पि राजाला हत्ती बरोबर राहत असतांना खपू दुुःखी होता. 



“तमु्ही या हत्तींपासनू माझी कशी सटुका करिार?” राजा ओरडला. “आम्ही हे करू शकतो,” बणुिमान पंणडत म्हिाले. 

“ते काम आम्ही त्र्वररत करू.”



त्यानंतर बणुिमान सल्लागार, 

सगळ्या उंदरांना घऊेन परत आले.



हत्तींना पळर्वनू लार्वण्याचे काम

उंदरांनी कौशल्याने केले.



उंदरांनी प्रत्येक हत्तीला महालाच्या

बाहरे पळर्वनू लार्वले..



पि आता णबचारा राजा परत णतथेच होता णजथनू त्याने सरुुर्वात

केली होती. उंदीर! उंदीर! ते प्रत्येक जागी होते. उंदीर!उंदीर! 

ते राजाचे पनीर खात होते.



“आता मी काय करू?” तीन णदर्वसापयंत शांत बसनू

राजाने आपआपल्याला प्रश्न णर्वचारला. तीन णदर्वस गभंीरपिे

णर्वचार केल्यानंतर त्याला केर्वळ एकच उत्तर सापडलं.



राजाने सगळ्या उंदरांना एकत्र बोलार्वले.

“ऐका, उंदरांनो, चला आपि णमळून एक

समझोता करू या,” राजा म्हिाला. “मी तमुच्या

बरोबर जगायला णशकेन आणि तमु्ही लोक माझ्या

बरोबर राहायला णशका.”



तेव्हापासनू राजा आपलं पनीर उंदरांबरोबर र्वाटून घते आह.े.. .. आणि उंदीर सभ्यतेने पनीर खात असत.



समाप्त


